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Het zorgethisch lab: waardigheidsonder-

steunende zorg voor ouderen.

TIJDSCHRIFT VOOR AGOGISCH WERK  2  CONCEPT

SAMENVATTING van een artikel verschenen in 
Huisarts Nu.
Om zorgverleners bewuster te maken van de kwetsbaarheid 
van ouderen werd in Vlaanderen het zorgethisch lab sTimul 
opgericht. In dit zorgethisch lab kunnen zorgverleners (ook in 
opleiding) ‘aan den lijve’ ondervinden hoe ouderen behandeld 
worden in woon- en zorgcentra. Tijdens de inleefsessie,  één 
van de leermiddelen van het zorgethisch lab die hier worden 
besproken, beleven zowel zorgverleners als studenten in hun 
simulatierol verschillende contrast- en controverse-ervarin-
gen. Dit zet aan tot een persoonlijke ethische reflectie over wat 
‘goede zorg’ is en vaak ook tot een heroriëntering van de eigen 
zorgpraktijken.

L. Vanlaere, wetenschappelijk medewerker sTimul:  
Zorgethisch lab vzw & Centrum voor Biomedische Ethiek en 
Recht KULeuven;
T. Coucke, directeur sTimul:  Zorgethisch lab vzw;
A. Lammens, educatief medewerker sTimul: Zorgethisch lab 
vzw;
C. Gastmans, hoogleraar Ethiek, KULeuven.
Vanlaere L., Coucke T., Gastmans C. Het zorgethisch lab. 
Waardigheidsondersteunende zorg voor ouderen. 
Verschenen in Huisarts Nu 2009;38:395-401

Ontstaansverhaal 
Ann Lammens en Trees Coucke behaalden een mastergraad in 
de verplegingswetenschappen en schreven samen een scriptie 
over betrokkenheid in de zorg bij ouderen vanuit de presen-
tiegedachte van Andries Baart. Zij begeleiden vanuit sTimul 
regelmatig trajecten, tot op heden vooral  in woon-en zorg-
instellingen en in scholen, vanuit zorg-ethisch perspectief in 
combinatie met presentie. Hun doel is mensen te begeleiden in 
het leren reflecteren over wat menswaardige ethische zorg  kan  
betekenen in zorgsettings, dit zowel naar bewoners, medewer-
kers, directie als familie en andere betrokkenen in de zorg.  

Linus Vanlaere is ethicus. Hij is werkzaam bij GVO, een groe-
pering van acht ouderenvoorzieningen in West-Vlaanderen. Hij 
is tevens deeltijds verbonden aan sTimul, het zorg-ethisch lab te 
Moorsele. En hij werkt nauw samen met Chris Gastmans van de 
KULeuven.

Studenten in zorgberoepen gaan vaak op stage (werkplekleren) 
en leren al doende de praktijk van de dagelijkse zorg. Ze worden 
opgevangen en begeleid door ervaren zorgverleners die hen 
de vaardigheden van het werk bijbrengen. De routine heeft het 
handelen van deze zorgverleners soepel en deskundig gemaakt.  

Maar soms heeft die routine hun denken gericht op praktische 
overwegingen, economische accenten of zelfs onaandachtige 
zorg. Studenten zijn afhankelijk en voelen zich onveilig op een 
stageplaats. De ervaring van de professionals is voor hen dan 
ook een richtlijn die ze nauwgezet volgen. Als het rolmodel 
van de zorgverleners niet volkomen ethisch correct is (bv. door 
gebrek aan respect voor de autonomie, de privacy, de zelfred-
zaamheid etc. van de zorgontvangers), dan is het moeilijk voor 
een student om wel ethisch correcte zorg te bieden.  Zij volgen 
al snel hun voorbeeldfiguren van wie ze afhankelijk zijn voor de 
beoordeling van hun stage.

Hoewel heel veel zorg bij ouderen zeer kwalitatief hoogstaand 
is, merken we toch dat de zorgverleners niet steeds stilstaan bij 
wat ze doen. Vaak stellen ze zich geen vragen bij hun handelen 
en gaan ze niet altijd in op de vragen van een bewoner (aandach-
tige, presente zorg). Zo behandelen ze de ander soms volgens 
een vast patroon en hebben ze geen aandacht voor de eigenheid 
en het specifieke levensverhaal van de zorgontvanger. In een 
opleiding kunnen we studenten leren ethisch te reflecteren. We 
kunnen hen uitnodigen om na te denken over wat ze doen, hoe 
ze het doen en waarom ze dit zo doen. De confrontatie met 
geroutineerde professionals is echter sterker dan wat hen via 
theoretische inzichten kan worden aangereikt.

Het gebeurt wel vaker dat de zorgverleners niet meer stilstaan 
bij wat ze doen en bij wat het effect van hun handelen op de 
ander kan zijn.  Ze zijn zich bewust van hun helpende attitude 
maar ‘hoe’ ze helpen  en ‘hoe’ hun hulp overkomt weten zij soms 
niet meer.  We kennen allemaal de opmerking: ‘je moet eerst zelf 
in het ziekenhuis opgenomen zijn voor je beseft wat het is zorg 
te moeten ondergaan’. 

Het zorgethisch lab sTimul
Vanuit die gedachte en vanuit de nood aan ethisch goede zorg 
hebben we dit initiatief opgestart. De samenspraak tussen 
opleiding en werkveld moet helpen om een brug te slaan en 
tegelijkertijd op deze twee velden te mikken.

Onze beginselverklaring maakt duidelijk wat de opdracht is van 
deze gloednieuwe vzw. De doelstellingen zijn samen te vatten 
in vier delen:
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Ervaren hoe het voelt om afhankelijk 
te zijn van levensnoodzakelijke maar 
evidente zorg is een beklijvende vorm 
van leren.

sTimul is:
l een oefenplaats en leerbedrijf waar mensen uit de zorgsector
 en studenten uit diverse zorgopleidingen ‘al doende’ de 
 ethische deskundigheid aanscherpen om goed zorg te 
 realiseren. Elke vorming heeft een ethische inslag. De focus
 ligt vooral op de ethiek in de zorg van elke dag. De warme
 zorgzaamheid, de betrokken aandacht, de vriendelijke 
 aanraking, het respect en de erkenning van de anderen, ook
 en vooral zijn afhankelijkheid, gebrekkige autonomie en 
 privacy. Het doel is de mens als voorwaardig mens te 
 benaderen en dit in alle omstandigheden. De ‘Ethiek’ met
 hoofdletter, waar onderwerpen als het begin en het einde van
 het leven aan bod komen, kan zeker ook een onderwerp zijn,
 maar is nooit exclusief de insteek van het opzet.

l een vormingsatelier waar we via workshops of ‘ateliers”
 ethiek, in diverse aspecten van de dagelijkse zorg, integreren
 in een professionele attitude. Elke vorming slaat een brug 
 tussen opleiding en werkveld, tussen ervaring en leerhonger,
 tussen realiteit en idealisme.

l een wetenschapspark waar we zorgethiek, in dialoog met de
 praktijk, op wetenschappelijke wijze funderen, onderbouwen 
 en uitdiepen.

l een centrum voor inspiratie en innovatie waar we vanuit een
 zorgethische invalshoek vernieuwende impulsen geven aan
 de gezondheidszorg.

Een zeer belangrijke invalshoek van dit initiatief is dat elke 
vorming gebruik maakt van de ‘ervaring’ als didactiek en 
dit koppelt aan een diepe reflectie. Ervaren hoe het voelt om 
afhankelijk te zijn van levensnoodzakelijke maar evidente zorg 
is een beklijvende vorm van leren. Studenten zien en doen na, 
zorgverleners tonen en sturen bij. Via ervaring staan beiden stil 
bij het gevoel van geschonden privacy, afhankelijkheid voor 
zorg, gebrek aan autonomie en bewegingsvrijheid, kortom 
de draagwijdte van fundamenteel respect. Voelen  –  fysiek, 
psychisch,emotioneel en spiritueel  –   om te begrijpen is steeds 
het uitgangspunt.

Om dit te realiseren hadden we een plaats nodig, buiten de 
school of de stagepraktijk. Een plaats die ons de mogelijkheid 
gaf te ‘experimenteren’ met situaties, te manipuleren en bij te 
sturen zonder dat ‘echte’ zorgontvangers hiervoor het onderwerp 
waren.  We wilden een ‘live’ toestand creëren zonder de kwetsbaar-
heid van de echte zorgontvanger, maar ook met de mogelijkheid 
contacten te herhalen en communicatie bij te sturen. Een lab 
was geboren. Onze belangrijkste vraag luidt:  ‘Werkt simuleren 
stimulerend?’ Met andere woorden: ‘Kunnen we de ethische 

reflectie wakker maken bij mensen door het simuleren van 
situaties en zo ja, heeft dat dan een blijvend effect?’

In Moorsele vonden we een oud kloosterpand dat ideaal is voor onze 
doelstelling. Na een zoektocht om financieel van start te kunnen 
gaan, werden in november 2007 verbouwingen gestart. Op 14 
april 2008 werd het gebouw plechtig geopend door minister 
Vanackere, bevoegd voor welzijn, gezondheid en gezin. Op de 
eerste verdieping werden zes kamers (vier eenpersoonskamers  
en  twee tweepersoonskamers) ingericht zoals kamers in een 
woon-en zorgcentrum. Er zijn in totaal acht bedden. Elke kamer 
heeft een hoog-laagbed, een sanitaire cel met toilet, douche en 
lavabo en alles is voorzien om met tilliften mensen op het toilet 
of in een rolstoel te plaatsen. Op het verdiep is een volledig 
ingerichte badkamer met een hoog-laagbad en inrijdouche, een 
verpleegpost, een oproepsysteem, beletlichtjes, etc. Het gebouw 
zou zo gebruikt kunnen worden om ‘echte’ zorgbehoevende 
mensen op te nemen. Op de benedenverdieping werd een 
dagzaal ingericht en de prachtige geklasseerde tuin maakt de 
mogelijkheden van deze locatie compleet.

Opzet en verloop van de inleefsessies
Tussen april 2008 en april 2011 gingen al inleefsessies door. 
Een inleefsessie is een tweedaagse vorming. Professionele zorg-
verleners worden maandag- of donderdagochtend opgenomen 
en krijgen een bed toegewezen. Ze krijgen ook de rol van een 
zorgafhankelijke oudere en ze proberen zich zo goed als mo-
gelijk in te leven in de rol van een zorgafhankelijke ouder met 
een aantal welomschreven beperkingen (slecht zien, halfzijdig 
verlamd zijn, alleen vloeibaar voedsel kunnen eten etc.). Ze 
ondergaan dan ook de noodzakelijke zorg die bij dit profiel past: 
gewassen worden, gevoed  worden, getild worden, verschoond 
worden, etc.

Tien studenten uit de opleiding verpleegkunde ontvangen deze 
acht simulanten.  Ze hebben zich voorbereid door een taakverde-
ling af te spreken (hoofdverpleegkundige, animator, logistieke 
hulp, verpleegkundige, verzorgende, ergo, kiné, ….) en een 
werkschema (vroegdienst, nacht, …) . Ze nemen de ‘zorgont-
vangers’ op en verzorgen hen gedurende die twee dagen en een 
nacht.
Op dinsdag-of vrijdagnamiddag volgt eerst een feedbackronde 
waarbij zorgontvangers en zorgverleners met een doorschuifsys-
teem in groepjes van twee of drie elkaar feedback geven. Men  
vraagt om zoveel mogelijk de concrete situatie te omschrijven en 
het gevoel dat men had naar aanleiding van die situatie. Op die 
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Door daarbij stil te staan leert de student 
ook dat zorg geven, een zeer individueel 
antwoord is op een zeer individuele vraag.  

manier horen de studenten-zorgverleners hoe hun zorg ervaren 
is door een ‘zorgontvanger’. Men kan er een kort gesprek rond 
voeren en zo kan men heel veel bijleren. Vervolgens is er een 
reflectie waarbij alle zorgverleners en zorgontvangers aanwezig 
zijn. Onder de begeleiding van een ethisch deskundige en men-
sen uit het onderwijs zelf, denkt men na over wat men ervaren 
heeft.  Wat vond men aangenaam en wat net niet?  Waarom voelt 
bepaalde zorg goed aan en andere niet?  Waarom organiseren de 
studenten de afdeling zoals ze een afdeling kennen en niet zoals 
ze die zouden willen? 

Ervaringen van zorgverleners en -ontvangers
Voor de zorgverleners die nu een paar dagen de rol van zorg-
ontvanger hebben overgenomen gaat het vooral om het ervaren 
van zorgafhankelijkheid. Ze worden behandeld vanuit een routine 
en ze voelen aan den lijve wat privacy precies inhoudt en wat 
het met je doet als je een gebrek daaraan ervaart. Ze ervaren een 
gebrek aan autonomie wanneer iemand beslist over het voed-
sel dat je in  je mond wordt gestopt. Dat ervaren, erbij stilstaan 
en erover nadenken moet aanleiding geven tot diepere reflectie. 
En het inzicht dat ze hun eigen handelen misschien wat kunnen 
bijsturen naar meer aandachtige zorg, minder handelen vanuit 
routine en meer vanuit de specifieke vraag van elke zorgont-
vanger. Vanuit de reflecties merken wij dat het effect aanwezig 
is. Zorgverleners  geven aan dat zij na een inleefsessie anders 
tegenover sommige van hun opdrachten staan. Iemand zei letter-
lijk: ‘Ik was vooral moe van het nietsdoen, het wachten, het zit-
ten. Het is heel confronterend wanneer je voor je eigen zwaktes 
en beperkingen komt te staan. Wachten op uitleg die niet komt, 
wachten op een glas water, etc.’.

Voor de studenten is deze ervaring ook aanwezig. Vanuit de 
ervaringen van de professionals zien en horen zij wat het effect is 
van hun eigen zorg op die andere. Daaruit kunnen ze afleiden dat  
zorg, hoe goed ook bedoeld, niet steeds op die ‘goede’ manier 
ervaren wordt. Die zorg is niet steeds het juiste antwoord op de 
(soms impliciete) vraag van de patiënt of de oudere. Waar men 
denkt attent te zijn, zegt de (hier mondige) zorgontvanger dat het 
toch te snel gaat, of net niet snel genoeg, dat de aanwezigheid in 
de kamer, als men naar het toilet moet, toch iets teveel de privacy 
schendt (hoewel de student denkt dat hij toch al de deur heeft 
dichtgedaan. Dat die paar minuten wachten na een beloproep 
door de zorgontvanger als lange minuten ervaren wordt (hoewel 
de student het gevoel heeft zich erg te haasten), dat het praten 
in de kamer over spanningen in het team heel vreemd aanvoelt 
voor de zorgontvanger in het bed etc…
Door daarbij stil te staan leert de student ook dat zorg geven, 
een zeer individueel antwoord is op een zeer individuele vraag.  
In onze labsituatie krijgt de student nog de rechtstreekse feed-
back van de (simulant-)zorgontvanger en kan hij deze bevragen, 

bijsturen en erover nadenken. Hij kan zijn handelingen ook bij-
sturen en herhalen, om zo een ander effect bij de zorgontvanger 
te laten ontstaan. Deze handelingen kunnen in het echte ‘zorg 
dragen voor’ niet steeds opnieuw gedaan worden.

Besluit
Het doel van deze inleefsessies is dus tweeledig;  zowel bij de 
werkende zorgverleners die als zorgontvanger hier aanwezig 
zijn als  bij de studenten-zorgverleners ontstaat de mogelijkheid 
om na te denken en na te praten over wat er gebeurde, hoe het 
gebeurde en waarom. De labsituatie is op die manier een unieke 
kans om opnieuw aan te leren dat stilstaan bij de aangeboden 
zorg en anticiperen op de te geven zorg de kwaliteit alleen maar 
ten goede komt.

De didactiek van het ervaringsgericht leren blijkt zeer waardevol 
om een beklijvend effect te hebben. Daarnaast is het samen-
spel werkomgeving-opleiding in een experimenteel kader zeer 
belangrijk voor het implementeren van verandering vanuit de 
twee polen. Met sTimul proberen wij, buiten de context van een 
reële stageplaats en buiten de context van de echte werkomgeving, 
toch een aantal levensechte situaties te creëren, te simuleren, om 
het nadenken over zorg voor elkaar te stimuleren. 

sTimul wenst in de toekomst ook andere doelgroepen in haar 
werking op te nemen. Wij richten ons niet alleen op zorgverleners 
uit de ouderenzorg. Verpleegkundigen werkzaam in zieken-
huizen, mensen uit het maatschappelijk werk, zorgverleners in 
de gehandicaptensector en huisartsen in opleiding hebben al hun 
belangstelling  laten blijken.

Er is een aanbod voor elk van hen. De doelstelling blijft dat wij 
streven naar een samenwerking tussen werkveld en opleiding 
waardoor voor elke deelnemer uit dat werkveld een student in 
opleiding kan staan.

Indien u vragen hebt vanuit uw specifieke opleiding of vanuit uw 
eigen werkveld, neem dan contact met ons op (www.sTimul.be).

Ann De Schepper
Educatief medewerker STimul: zorg-ethisch lab vzw

fo
to

 v
zw

 s
Ti

m
ul


